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Szlak na rzece Czarna Nida
Czarna Nida była zwana także kiedyś Morawicą. Płynie przez Góry Świętokrzyskie i Podgórze Szydłowskie.
Powstaje około 2 km od granicy gminy Morawica, koło miejscowości Marzysz, z połączenia rzek Bielnianki
i Lubrzanki. W pobliżu miejscowości Żerniki, łączy się z Białą Nidą i wówczas powstaje Nida, która jest
lewobrzeżnym dopływem Wisły. Długość rzeki wynosi ok. 64 km, powierzchnia dorzecza to 1224 km2.
Prawie w całości zaliczana jest do III klasy czystości, co oznacza wody zadawalającej jakości. Szerokość
rzeki wynosi maksymalnie do kilkunastu metrów przy moście w Tokarni. Jej głównym dopływem
lewobrzeżnym jest Morawka, a prawobrzeżnym Bobrza. Przed Bieleckimi Młynami do Czarnej Nidy wpada
mniejszy prawobrzeżny dopływ Chodcza. Rzeka na całej długości zachowała naturalny charakter i tworzy
malownicze meandry. Szlak niezbyt trudny, ale szczególnie na odcinku Kuby Młyny – Morawica może być
uciążliwy. W lecie i okresach suszy można się spodziewać niskiego stanu wody na rzece i wówczas częstsza
może okazać się konieczność przeciągania kajaka. Do pokonania większości przeszkód nie jest konieczne
wychodzenie z kajaka, jednak płynięcie wymaga pewnych umiejętności. Przy niższych stanach wody
płynięcie kajakami dwuosobowymi polecane od Bieleckich Młynów.

Opis trasy Czarna Nida na odcinku: Kuby Młyny do Morawicy
Początek szlaku znajduje się w okolicach pozostałości po starym młynie. Najłatwiej dotrzeć tam jadąc
od strony Bilczy, na końcu wsi Kuby Młyny należy łagodnie skręcić w prawo w drogę szutrową (droga ostro
w prawo w pod górkę prowadzi do prywatnej posiadłości). Po przejechaniu ok. 150 metrów wita nas znak
informacyjny dotyczący szlaku po prawej stronie drogi, a po lewej sama rzeka. Odcinek do Morawicy liczy
ok. 8 km, czas spływu ok. 4 godziny. Rzeka jest dość szeroka, niekiedy płytka, innym razem głęboka, należy
spodziewać się różnych przeszkód. Po drodze znajduje się
miejscowość Bieleckie Młyny, gdzie po lewej stronie jest
duże bystrze i mocny prąd. Polecamy koło tej miejscowości
przenieść kajaki na odcinku ok. 10 m. dopływając
do Morawicy, gdy będzie już widać most należy również
dobić do brzegu i przenieść kajaki za most ze względu
na mocny prąd i przeszkodę w postaci tamy.

Kilometraż/opis:
0 km – Kuby Młyny, na rzece pozostałości po starym
młynie. Przegroda betonowa i betonowe elementy
porosłe roślinnością. Mamy możliwość startu z młynówki
lub kawałek dalej (ok. 50 m) z właściwej rzeki. Krótki
odcinek przed połączeniem młynówki z rzeką dość wąski
i zarośnięty.
Rzeka płynie w lesie wśród zieleni. Co jakiś czas napotykamy
na powalone, lub pochylone nad wodą drzewa, całkiem,
lub częściowo przegradzające koryto rzeki. W zależności
od poziomu wody wymagają przeciągnięcia kajaka, lub
opłynięcia lewą, albo prawą stroną i manewrów między
konarami. Następnie wypływamy z lasu i przez kilka
kilometrów płynąć będziemy na otwartej przestrzeni,
wśród podmokłych łąk i pastwisk. Rzeka meandruje
ciasnymi zakolami.
5,1 km – z prawej strony dopływ małej strugi Chodczy.
Po kolejnym silnym meandrze rzeka pozwala nieco
odpocząć: koryto jest szersze, prostsze i niezatarasowane.
Rzeka kieruje się na południowy zachód.
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5,2 km – za dużym meandrem na wysokości miejscowości Zastawie wypływamy na wprost odeskowanego
nabrzeża z małym pomostem. Poniżej, po prawej stronie spore koło napędzające turbinę. Płynąc
w stronę młyna konieczna przenoska, najlepiej prawą stroną. Możemy też wybrać lewą odnogę omijając
w ten sposób młyn, który widoczny będzie po prawej stronie, lekko ukryty za drzewami. Kolejny odcinek
z drzewami w nurcie prowadzi nas do rozwidlenia: po prawej stronie przegrodzone stawidłami i dalej
płytko. Przepływamy lewą stroną pokonując wąskie dwudziestometrowe bystrze. Następnie obie odnogi
łączą się i zbliżają do mostu na drodze lokalnej Łabędziów
– Bieleckie Młyny.
6,7 km - Rzeka od młyna niesie więcej wody i płynie się
wygodniej.
7,6 km – z lewej strony dopływ rzeki Morawki.
Wpływamy do Morawicy malowniczym odcinkiem rzeki
– zaobserwować można grążele – rośliny spotykanie
w jeziorach.
7,7 km – po lewej stronie widoczny kościół, a po prawej
betonowe nabrzeże. Można tu przenieść kajak do prawej
odnogi rzeki.
7,9 km – nieprzepływalna przegroda na rzece – zastawka
jako pozostałość po dawnym młynie – obecnie budynek
hotelu. Dopływając do Morawicy, gdy będzie już widać
most, należy dobić do brzegu i przenieść kajaki prawą stroną rzeki. Lewą odnogą możemy płynąć dalej
jeśli nie działa mała elektrownia znajdująca się tuż za muszlą. Jeśli elektrownia działa, zastawka kieruje
wodę na tę elektrownię i dalsze płynięcie możemy kontynuować prawą odnogą. Tuż za zastawką na lewej
odnodze znajduje się przejście dla pieszych, a za muszlą koncertową miejsce odpoczynku dla kajakarzy –
zadaszona wiata z miejscami siedzącymi. Miejsce to jest niemal w samym centrum Morawicy. Na parkingu
obok starego młyna znajduje się bar szybkiej obsługi, a obok nowoczesne Centrum Samorządowe
i zabytkowy park.

